
Dankbare herinnering aan 

MARINUS ANTONIUS SMITHUIS 

echtgenoot van 
Euphemia Maria Kuipers 

Hij werd geboren te Oldenzaal 20 februari 
1907. Tijdens zijn ziekte is hij meerdere 
keren voorzien van de H.H. Sacramenten 
en hij overleed te Enschede 20 april 1977. 
Tijdens de gezongen Eucharistieviering 
in de Antoniuskerk te Oldenzaal 23 april 
d.a.v. hebben we afscheid van hem ge
nomen en hem begeleid naar zijn laatste 
rustplaats op het kerkhof te Oldenzaal, 
waar hem de Blijde Opstanding wacht. 

Vader was een gelovig man. Hij beleefde 
zijn geloof iedere dag door zijn liefde 
en zorg voor ons, zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen. Ook buiten ons gezin had 
hij de nod1oe aandacht voor de mensen, 
met wie hij door zijn werk te maken had. 
De kracht daartoe heeft hij ongetwijfeld 
ook geput uit zijn verbondenheid met 
Christus, met wie hij een geestelijk kon
takt had in het gebed en in de kerkelijke 
vieringen. 
Hij maakte het voor zichzelf niet ge
makkelijk. Hij heeft zichzelf niet gespaard: 
een groot gezin en een druk bedrijf. 
Gelukkig mogen wij zeggen, dat hij on
danks zijn drukke werkzaamheden toch de 
nodige tijd wist vrij te maken voor ons. 
Hij wilde voor de buitenwereld niet weten, 
wat voor inspanning hem dat gekost heeft. 

Ook niet wat voor lijden hij vooral de 
laatste jaren te verduren had. Hij kon en 
wilde zich daarover niet met woorden 
uiten. Maar wij hebben het wel aange
voeld. 
Wij willen hem blijven gedenken met ee~ 
hart vol dankbaarheid voor alles wat hij 
voor ons en anderen heeft betekend. In 
ons gebed bevelen wij hem aan God aan. 
Moge Hij hem belonen en hem opnemen 
in de eeuwige vreugde, waar hij opnieuw 
de verrezen Heer zal ontmoeten en Zijn 
Moeder Maria, die hij In zijn leven bij
zonder vereerde. 

Voor Uw medeleven tijdens zijn ziekte 
en bij zijn overlijden zeggen wij U allen 
onze hartelijke dank. 

E. M. Smlthuls-Kuipers 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, april 1977 
Gammelkerstraat 25 


